Rauða fjöðrin
Við leggjum lið

Fjársöfnun til góðra verka
Rauð fjöður er landssöfnun Lions sem alla jafna fer fram á
fjögurra ára fresti. Afrakstur safnananna hefur alltaf farið til
stærri verkefna sem allir landsmenn njóta góðs af. Allt
söfnunarfé rennur óskert til þess verkefnis sem verið er að
styðja hverju sinni.

Söfnun fyrir augnlækningatækjum 1972

Rauð fjöður 2015

Fyrstu söfnuninni var hrundið af stað árið 1972 til kaupa á augnlækningatækjum. Fyrir

Vorið 2015 verður safnað fyrir leiðsöguhundum fyrir

söfnunarféð var lagður grundvöllur að Augndeild Landspítalans. Einnig voru keypt sjón-

blinda og sjónskerta í samstarfi við Blindrafélagið.

prófunartæki til að koma fyrir á ýmsum stöðum á landinu.

Rauðu fjaðrar safnanir

Söfnun fyrir leiðsöghundum 2008

1972

Til stofnunar augndeildar Landakotsspítala.
Keypt voru tæki til sjón- og glákumælinga.

Í september 2008 voru 4 leiðsöguhundar fyrir blinda

Til kaupa á tannlækningatæki fyrir þroskahefta.

við hátíðlega athöfn í húsakynnum Blindrafélagsins.

1980

Til kaupa á lækningatækjum til háls-, nef- og
eyrnadeildar Borgarspítalans.

Jóhannesson fékk hundinn Exit, Guðlaug Erlends-

1985

Til kaupa á línuhraðli fyrir Krabbameinsdeild
Landspítala.

dóttir fékk hundinn Elan og Lilja Sveinsdóttir fékk

Til byggingar vistheimilisins Hlein, Reykjalundi, fyrir ungmenni með varanlega fötlun.

norsku blindrasamtakanna og tók þjálfun þeirra u.þ.b.

1976

1989

og sjónskertra einstaklinga afhentir notendum sínum
Alexander Hrafnkelsson fékk hundinn Exo, Friðgeir

hundinn Asitu. Hundarnir voru þjálfaðir í hundaskóla
eitt ár.

1995

Til stofnunar Rannsóknarstofu í gigtarsjúkdómum, „Til lausnar gigtargátunni“.

1999

Til rannsókna á öldrunarsjúkdómum. Sameiginlegt verkefni með Norðurlöndunum.

2004

Til kaupa og reksturs á bifreiðum fyrir langveik börn „Léttum þeim lífið“ .

Söfnun fyrir talgervli 2011

2008

Til kaupa á leiðsöguhundum fyrir blinda og
sjónskerta einstaklinga.

Í júní 2011 afhenti Lionshreyfingin á Íslandi afrakstur Rauðu fjaðrar söfnunarinnar frá

2011
2015

Til styrktar Blindrafélaginu við fjármögnun á
smíði á vönduðum íslenskum talgervli.
Til kaupa á leiðsöguhundum fyrir blinda og
sjónskerta einstaklinga.

því um vorið. Með þessu framlagi Lions og fleiri aðila tókst að fjármagna að fullu gerð
nýs talgervils sem verið hafði í þróun um tíma. Þessi nýi talgervill er sambærilegur
vönduðum erlendum talgervlum og býr yfir fjölbreyttum notkunarmöguleikum.

Leiðsöguhundurinn Tiggy 1957
Lionsklúbburinn Fjölnir færði Gunnari Kr. Guðmundssyni leiðsöguhund fyrir blinda árið 1957, en þá var Gunnar tvítugur. Þetta var tík sem þjálfuð var í
Danmörku og skírð Tiggy. Náðu þau fljótt saman og þjónaði Tiggy Gunnari vel í 7 ár, en þá fékk hún ólæknandi sjúkdóm og varð að farga henni. Einnig
færði Lionsklúbbur Reykjavíkur Gunnari hvíta stafinn, sem hann notaði í 25 ár, þangað til hann fékk annan fullkomnari.
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